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1.  INDLEDNING 
 
Enstedværket er i 1993 godkendt som en kolonne 2 virksomhed på grund af 
ammoniakoplag. Efter en ændring af risikobekendtgørelsen i 2000 blev 
grænsen for kolonne 3 ændret, så virksomhedens oplagskapacitet over-
skred disse grænser. Efter aftale med virksomheden blev der stillet vilkår 
om maksimal oplagsmængde, så denne svarede til tærskelmængden for 
kolonne 2. Virksomheden blev herefter fortsat vurderet som kolonne 2. 
 
Der er efterfølgende sket en ændret tolkning af dette, så det nu er oplags-
kapaciteten, der er afgørende for indplaceringen som kolonne 2 eller 3. 
Virksomheden har derfor indsendt en sikkerhedsrapport (version 7) efter de 
regler, der gælder for kolonne 3 virksomheder. 
 
Med nærværende afgørelse godkendes Enstedværket som kolonne 3 virk-
somhed. Den reelle maksimale oplagsmængde reduceres dog til under 
halvdelen af tærskelmængden for kolonne 3.  
 
Afgørelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens § 41. Afgørelsen omfat-
ter kun forhold omfattet af risikobekendtgørelsen, dvs. kun vilkår til regule-
ring af større uheld revurderes med nærværende afgørelse. Afgørelsen er 
således første del af den igangværende regelmæssige revurdering af 
Enstedværkets miljøgodkendelser. 
 
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at virksomhedens sikkerhedsrapport ver-
sion 7 er en fyldestgørende dokumentation for, at virksomheden har truffet 
de nødvendige foranstaltninger til minimering af risikoen for større uheld i 
forbindelse med ammoniakanlægget. Ifølge risikobekendtgørelsen skal virk-
somheden leve op til disse foranstaltninger. Vilkår i nærværende afgørelse 
er et supplement til kravene i risikobekendtgørelsen. 
 
Øvrige risikomyndigheder træffer særskilt afgørelser med hjemmel i de love, 
som de administrerer. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 

 
Miljøstyrelsen har foretaget en revurdering af vilkår omhandlende risikofor-
hold, fastsat i Sønderjyllands Amts revurderingsafgørelse af 22. juni 2000 
(Miljøstyrelsens afgørelse af 21. april 2006/Miljøklagenævnets afgørelse af 
8. januar 2008).  
 
Afgørelsen træffes på baggrund af Enstedværkets reviderede sikkerheds-
rapport version 7 af maj 2011. Det er således en forudsætning for afgørel-
sen, at virksomheden lever op til beskrivelser, procedurer, instrukser mm. i 
denne sikkerhedsrapport, jf. § 7, stk. 1 i risikobekendtgørelsen. 
  
Vilkår 44 fra godkendelse/afgørelse af 22. juni 2000/8. april 2008 er sløjfet 
og erstattet af nedenstående nye vilkår.  
 
Afgørelsen om de nye vilkår meddeles ved påbud i henhold til § 41, stk. 1, jf. 
§ 41b, og § 72 i miljøbeskyttelsesloven. Vilkårene træder i kraft straks ved 
meddelelse af afgørelsen med mindre andet fremgår af det enkelte vilkår og 
med mindre afgørelsen påklages, jf. afsnit 4.4.  
 
Vilkårene er ikke retsbeskyttede, da de er ændret ved påbud. 
 
Afgørelsen gives på følgende vilkår:  

./. 

2.1 Vilkår for revurderingen 
 

1. Alle anlæg, barrierer mm., der har sikkerhedsmæssig betydning for 
ammoniakanlægget, og som er anvendt som forudsætninger i sik-
kerhedsrapporten, skal være omfattet af en procedure/instruks for 
vedligeholdelse, afprøvning mm. 

 
2. Der må kun anvendes én tank til opbevaring af ammoniak på virk-

somheden. 
 

3. Den anden tank skal være afblændet på en sådan måde, at denne 
ikke normalt kan påfyldes ammoniak. Tanken kan dog i særlige situ-
ationer anvendes til at pumpe ammoniak over i fra den anvendte 
tank, fx i forbindelse med eftersyn. Tilsynsmyndigheden skal skriftligt 
orienteres før denne anvendelse – med angivelse af begrundelse. 

 
4. Der må til enhver tid maksimalt oplagres 85 tons i tanken. 
 
5. Der skal til enhver tid være en velfungerende teknisk begrænsning til 

sikring af en maksimal fyldningsgrad på 35 %, svarende til 85 tons i 
tanken 

 
6. Der skal føres egenkontrol af oplagsmængden. Resultaterne af 

egenkontrollen skal til enhver tid være tilgængelig for tilsynsmyndig-
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7. Der skal til enhver tid være tilstrækkelig opsamlingskapacitet i tilfæl-

de af uheld med ammoniak, herunder til opsamling af brandsluk-
ningsvand.  

 
8. Hvis driften af ammoniakanlægget ophører (i en længerevarende 

periode eller permanent), skal tilsynsmyndigheden orienteres sna-
rest muligt og senest 14 dage efter, at driften er ophørt. 

 
9. Ved permanent ophør med driften af ammoniakanlægget skal am-

moniaktank og tilhørende rørføringer mm. fjernes. Tilsynsmyndighe-
den skal senest 3 måneder efter ophør orienteres om, hvordan og 
hvornår anlægget fjernes. 

 
10. Hvis ammoniakanlægget anvendes efter 1. januar 2013 skal der se-

nest den 1. maj 2013 til tilsynsmyndigheden sendes en redegørelse 
for de tekniske og økonomiske muligheder for ændringer af anlæg-
get, så dette svarer til BAT-anbefalingerne.  

 
11. Frasalg af områder og/eller anlæg må ikke forringe virksomhedens 

sikkerhedsforhold/risikobillede. 
 

12. Hvis der sker frasalg af områder og/eller anlæg, skal der senest 3 
måned efter, at frasalget er effektueret, sendes en fyldestgørende 
redegørelse for, at dette ikke har forringet virksomhedens sikker-
hedsforhold/risikobilledet. I denne forbindelse skal medsendes de 
nødvendige supplerende beregninger. 

 

3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Baggrund for afgørelsen 
Enstedværkets ammoniakoplag er oprindelig godkendt den 14. december 
1993 som en del af godkendelsen af røggasrensningsanlægget. På davæ-
rende tidspunkt var oplaget omfattet af risikobekendtgørelsens § 4 (kolonne 
2). Der blev da udarbejdet en ”risikovurdering samt en redegørelse for tiltag 
for undgåelse af uheld”. 
 
Heraf fremgår bl.a.: 
 

”Oplaget består af 2 tanke á 225 tons med et arbejdstryk på 14,85 bar. 
Tankene placeres i et fælles opsamlingsbassin udført af jernbeton og 
overdækket med en let tagbeklædning, hvis formål er at undgå trykæn-
dringer i tankene som følge af varmepåvirkning fra solstråling. 
Anlægget forsynes med sprinklere for overrisling af tankenes overflade 
for nedkøling i situationer, hvor trykket ønskes nedsat. Tankene er di-
mensioneret til at modstå et tryk på 24 bar.” 
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Der blev i godkendelsen fra 1993 stillet to vilkår omhandlende risikoforhol-
dene: 

 
44. Oplaget af flydende ammoniak må ikke overstige 2 gange 225 tons. 
 
45. Oplag af kemikalier som Natriumhydroxyd, Salpetersyre, Smøremid-
ler, Dieselolie m.v. skal ske på befæstet areal eventuelt med opsam-
lingskar.  
 

Vilkår 45 omhandler forhold, der ikke er omfattet af risikobekendtgørelsen. 
Dette vilkår revurderes derfor ikke med nærværende afgørelse, men vil ind-
gå i revurdering af virksomhedens øvrige vilkår. 
 
Med ændring af risikobekendtgørelsen i 2000 blev ammoniaks tærskel-
mængde for § 5 (kolonne 3) ændret til 200 tons. Dette betød, at Enstedvær-
ket blev omfattet af bestemmelserne for kolonne 3 virksomheder. Virksom-
heden ønskede på daværende tidspunkt ikke at blive en kolonne 3 virksom-
hed. Det blev derfor aftalt, at Sønderjyllands Amt i revurderingsafgørelsen 
af 22. juni 2000 ændrede vilkår 44 til: 
 

44. Oplaget af flydende ammoniak må på intet tidspunkt overstige 200 
tons. 

 
Til efterlevelse af dette etablerede virksomheden ”teknisk begrænsning”  i 
de to eksisterende tanke. Virksomheden blev herefter betragtet som en ko-
lonne 2 virksomhed. 
 
Tilsynsmyndigheden har gennem virksomhedens egenkontrol ført tilsyn 
med vilkåret om en maksimal oplagsmængde på 200 tons. Registreringer 
viser, at denne grænse ikke har været overskredet. 
 
Der er i mellemtiden sket en ændring i tolkningen af reglerne, så indplace-
ringen som kolonne 2 eller 3 sker efter oplagskapaciteten. Der tages i den-
ne forbindelse ikke hensyn til den etablerede ”tekniske begrænsning”.  
  
Risikomyndighederne har derfor i 2008 meddelt, at virksomheden enten 
skal reducere oplagskapaciteten til under 200 tons eller indsende en sikker-
hedsrapport, der kan danne grundlag for godkendelse af virksomheden som 
en kolonne 3 virksomhed. Virksomheden har efter overvejelser besluttet at 
indsende en sikkerhedsrapport for derved at blive godkendt som en kolonne 
3 virksomhed. Sikkerhedsrapporten tjener desuden til opfyldelse af § 7, stk. 
3 i risikobekendtgørelsen. Heraf fremgår, at sikkerhedsrapporten regel-
mæssigt skal gennemgås, og at der skal fremsendes ajourført sikkerheds-
rapport, når forholdene begrunder det, dog mindst hvert femte år. 
 
Der har siden 2008 været holdt møder mellem virksomheden og risikomyn-
dighederne om den fremsendte sikkerhedsrapport. Dette har givet anled-
ning til en del ændringer. En af de væsentligste er, at den ene ammoniak-
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tank nu er blændet af og at den oplagrede mængde er reduceret til 85 tons, 
idet den ”tekniske begrænsning” er ændret.   
 
Det er myndighedernes vurdering, at den seneste udgave af sikkerhedsrap-
porten (version 7 af mej 2011) er af en sådan kvalitet, at denne kan danne 
grundlag for myndighedernes afgørelse.  
 
Afgørelsen træffes således på baggrund af virksomhedens opdateret sik-
kerhedsrapport version 7 af maj 2011.  
 
Afgørelsen tager afsæt i mulige konsekvenser uden for virksomhedens eget 
område som følge af et større uheld med ammoniak. Arbejdstilsynets afgø-
relse regulerer konsekvenserne inden for virksomhedens eget område. 

3.1.2 Virksomhedens omgivelser 

Enstedværket ligger ifølge Aabenraa Kommunes ”Kommuneplan 2009” i et 
erhvervsområde, hvor der er tilladt industri med miljøklasse på mindst 4 og 
maksimalt 7. Der er i kommuneplanen udlagt en 500 meter bred miljøkon-
sekvenszone omkring den del af erhvervsområdet, hvor der kan placeres 
klasse 7 virksomheder. Denne zone er udlagt i overensstemmelse med cir-
kulære 37/2006. 
 
Der er ikke i kommuneplanen udlagt andre sikkerhedsbaserede zoner om-
kring Enstedværket på baggrund af eksakte beregninger af sikkerhedsfor-
holdene. Sådanne beregninger er foretaget i forbindelse med virksomhe-
dens sikkerhedsrapport version 7. Med nærværende afgørelse får kommu-
nen således grundlaget for at fastsætte mere detaljerede sikkerheds- og 
planlægningszoner omkring Enstedværket. Kommunen opfordres til at gøre 
dette ved førstkommende lejlighed. Der henvises i denne forbindelse til bi-
lag C og D. 
  
Der er i sikkerhedsrapporten version 7 redegjort for, hvilke områder der vil 
kunne blive berørt, hvis der sker et større uheld med ammoniak på Ensted-
værket. Der er redegjort for påvirkninger i omkringliggende erhvervs- og 
boligområder samt i naturområder/habitatsområder. Desuden er der angivet 
registrerede Bilag IV-arter inden for muligt påvirkningsområde.  
 
Som bilag C1 og C2 er vedlagt kort med angivelse af maksimal konse-
kvensafstand ved oplagsmængder på hhv. 225 tons (teoretisk kapacitet) og 
85 tons (faktisk oplag). 
 
Miljøstyrelsen er i juni 2011 officielt orienteret om, at DONG har indgået 
aftale om frasalg af olieterminalen på Enstedværket med virkning fra 1. ok-
tober 2011 – under forudsætning af, at alle miljømæssige forhold og tilladel-
ser er på plads. Som forberedelse til frasalget er der sket en udmatrikulering 
af det område, hvor olietankene er placeret. Udmatrikuleringen er sket så-
dan, at enkelte andre anlæg mm. er placeret på det udmatrikulerede områ-
de. Dette drejer sig bl.a. om rør til/fra ammoniaktanken og opsamlingsbe-
holder i tilfælde af udslip fra ammoniaktanken. 
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3.1.4 Bedste tilgængelige teknik 

Miljøstyrelsen har i forbindelse med behandlingen af sikkerhedsrapporten 
anmodet DONG om at forholde sig til, om ammoniakanlægget lever op til 
bedst tilgængelig teknologi, herunder BAT anbefalingerne i relevante BREF-
dokumenter. 
 
Ifølge BREF for store fyringsanlæg er BAT for ammoniakanlæg: 

 For tryktanke over 100 m3: Konstrueres med dobbeltvægge og pla-
ceres under jorden. 

 Tanke på 100 m3 eller mindre: Fremstilles ved f.eks. udglød-
ningsproces 

 Brug af ammoniakvand i stedet for ammoniak 
 
Ammoniaktanken på Enstedværket lever ikke op til BAT-anbefalingerne. 
DONG har redegjort for, at tanken lever op til de krav, der var på etable-
ringstidspunktet. Det er DONGs vurdering, at tankens sikkerhedsniveau 
svarer til BAT. 
 
Mht. brug af ammoniakvand i stedet for ammoniak har DONG redegjort for, 
at dette vil betyde ombygninger af anlægget. DONG vurderer, at dette ikke 
er en tidsmæssig eller økonomisk realistisk mulighed, idet Enstedværkets 
blok 3 tages ud af drift fra 2013, se nærmere omkring dette i afsnit 3.3.   
 
Miljøstyrelsen tager DONGs bemærkninger til efterretning. Der stilles dog 
vilkår om, at der senest 1. maj 2013 skal sendes en redegørelse for de tek-
niske og økonomiske muligheder for ændringer af anlægget, hvis ammoni-
akanlægget anvendes efter 1. januar 2013. Redegørelsen skal være på et 
så detaljeret niveau, at denne kan danne grundlag for tilsynsmyndighedens 
eventuelle påbud om ændring af anlægget. Miljøstyrelsen forventer i denne 
forbindelse, at erfaringer fra andre sammenlignelige anlæg anvendes. 

3.2 Vilkårsændringer 
 
Risiko/forebyggelse af større uheld 
Afgørelsen regulerer som nævnt udelukkende de forhold, der er omfattet af 
risikobekendtgørelsen. Der er i denne bekendtgørelse desuden fastlagt en 
række forhold, som virksomheden skal efterleve. Disse er ikke gengivet i 
nærværende afgørelse, da kravene allerede er gældende iht. risikobe-
kendtgørelsen.  
 
Eksisterende vilkår om maksimal oplagsmængde ændres til maksimalt 85 
tons. Grænsen er fastsat ud fra, at dette er en forudsætning i virksomhe-
dens sikkerhedsrapport, og det er derfor denne mængde, der ligger bag 
beregningerne af den stedbundne, individuelle risiko og den samfunds-
mæssige risiko. Resultaterne af disse beregninger er vedlagt som hhv. bilag 
D1 og D2. 
 
Det fremgår, at 10-6-kurven for den stedbundne, individuelle risiko ligger 
inden for Enstedværkets nuværende område. Den samfundsmæssige risiko 
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holder sig stort set under ”accept-niveauet”. Virksomheden har i sikkerheds-
rapporten redegjort for, at en yderligere reduktion ikke vil være realistisk 
hverken tidsmæssig eller økonomisk pga. anlæggets forventede begrænse-
de restlevetid. Som det fremgår af afsnit 3.1.4 vil yderligere tiltag kunne 
komme på tale, hvis anlægget mod forventning anvendes efter 1. januar 
2013. 
 
Det er i virksomhedens sikkerhedsrapport forudsat, at der kun oplagres 
ammoniak i én tank mod tidligere i to. Dette fastholdes ved vilkår. Den tank, 
der ikke anvendes, skal afblændes på en sådan måde, at der ikke kan på-
fyldes ammoniak. Virksomheden har oplyst, at dette allerede er sket. Tan-
ken kan dog i særlige situationer anvendes til at pumpe ammoniak over i fra 
den anvendte tank, fx i forbindelse med eftersyn. Tilsynsmyndigheden skal 
skriftligt orienteres før denne anvendelse – med angivelse af begrundelse. 
 
Der er etableret tekniks begrænsning med overfyldningsalarm til sikring af, 
at der ikke kan fyldes mere end 85 tons i den anvendte tank. Der findes 
instruktion for vedligeholdelse og afprøvning af alarmen.  
 
Der sker egenkontrol af den til enhver tid oplagrede mængde ammoniak på 
virksomheden. Denne egenkontrol fastholdes ved vilkår. En sammenfatning 
af resultaterne skal én gang årligt sendes til tilsynsmyndigheden. 
 
Der stilles vilkår om, at der skal være tilstrækkelig kapacitet til opsamling af 
større spild og brandslukningsvand. Dette vilkår skal primært sikre, at der 
ikke sker utilsigtet udledning til Aabenraa Fjord. Det opsamlede vand må 
ikke udledes uden tilladelse. 
 
Som nævnt tidligere ønsker DONG at frasælge olieterminalen. Der stilles 
vilkår om, at dette – og evt. andre fremtidige frasalg af områder/anlæg - ikke 
må forringe virksomhedens sikkerhedsforhold/risikobillede. Dette vilkår er 
begrundet i, at virksomhedens område indgår i beregningerne af risiko. 

3.3 Bemærkninger til afgørelsen  
DONG har tidligere orienteret Miljøstyrelsen om, at Enstedværkets  blok 3 
forventes lagt i ”dyb mølpose” fra 1. januar 2013. Brugen af kul på blokken 
forventes ophørt fra 1. april 2012. Fra dette tidspunkt vil blokken blive drevet 
på olie. Dette vil betyde, at brugen af ammoniak forventes at ophøre i løbet 
af 2012.  
 
Udarbejdelsen og behandlingen af sikkerhedsrapporten for ammoniak er 
sket uden hensyntagen til dette. I afgørelsen er enkelte vilkår dog fastlagt 
ud fra hensynet til, at anlæggets resterende levetid forventes at være be-
grænset. Dette gælder et eventuelt krav om indretning i overensstemmelse 
med BAT-anbefalingerne.  

 9 



3.4 Udtalelser/høringssvar og Miljøstyrelsens bemærkninger 
hertil 

3.4.1 Udtalelse fra andre myndigheder 

Behandlingen af sikkerhedsrapporten er sket i tæt samarbejde mellem risi-
komyndighederne: Arbejdstilsynet, Aabenraa Kommune Brand & Redning, 
Syd- og Sønderjyllands Politi samt Miljøstyrelsen Odense. 
 
Der har været afholdt en række møder, hvor sikkerhedsrapporten er drøftet. 
Drøftelserne har bl.a. betydet, at DONG har tilrettet sikkerhedsrapporten, så 
denne nu svarer til myndighedernes krav/ønsker. 
 
Et udkast til afgørelse har været sendt til Aabenraa Kommune, Arbejdstilsy-
net og Syd-og Sønderjyllands Politi.  
 
Der er ikke modtaget bemærkninger herfra til udkastet. 

3.4.2 Inddragelse af borgere mv. og Miljøstyrelsens bemærkninger her-
til 

Opstart af revurderingen af Enstedværkets miljøgodkendelser generelt har 
været annonceret i Aabenraa Ugeavis den 12. maj 2010. Desuden er mod-
tagelse af sikkerhedsrapporten offentliggjort ved annoncering i Aabenraa 
Ugeavis den 26. januar 2011. 
 
Begge annonceringer har givet anledning til henvendelse fra én borger om 
at få tilsendt kopi af sikkerhedsrapporten samt at modtage udkast til afgø-
relse til kommentering.  
 
Udkast til afgørelse er sendt til den omtalte borger. Der er den 19. septem-
ber 2011 modtaget bemærkninger til udkastet fra borgeren.  
 
Der er i bemærkningerne refereret til Enstedværkets håndtering af uheld. 
Der ønskes sikkerhed for ekstern alarmering i tilfælde af uheld. Miljøstyrel-
sen skal hertil bemærke, at dette er en del af den eksterne beredskabsplan. 
Det er kommunalbestyrelsen, der udarbejder den eksterne beredskabsplan.  
 
Borgerens bemærkninger giver således ikke anledning til ændring af nær-
værende afgørelse. 

3.4.3 Udtalelse fra virksomheden og Miljøstyrelsens bemærkninger 
hertil 

De nye og ændrede vilkår har været varslet overfor virksomheden i form af 
udkast til afgørelse og i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 75. 
 
Virksomhedens bemærkninger og Miljøstyrelsens kommentarer hertil er 
gengivet i det følgende.  
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Vilkår 2 i udkast: 
”Der må kun anvendes én tank til opbevaring af ammoniak på virksomhe-
den.” 
 
Dong Energy Enstedværket:    
”Der ønskes præcisering af, om der menes "én tank ad gangen" eller om 
det alene er den ene tank der må anvendes. DONG Energy forventer - i 
særlige situationer - at have mulighed for at tømme indholdet fra den fyldte 
tank over i den tømte tank - f.eks. i forbindelse med eftersyn.” 
 
Miljøstyrelsens kommentarer: 
Det er en forudsætning i sikkerhedsrapporten, at den ene tank er blændet af 
– og at der ikke kan fyldes ammoniak i denne tank ved levering. Det er så-
ledes en forudsætning, at der kun er ammoniak i den ene tank og at der er 
foretaget tiltag til sikring af, at der maksimalt kan fyldes 85 tons i tanken. 
Miljøstyrelsen har forståelse for, at der i særlige tilfælde, fx hvis der skal ske 
eftersyn af tanken, kan være behov for at anvende den afblændede tank til 
at tømme ammoniak over i. Denne mulighed tilføjes derfor i vilkår 3. Til-
synsmyndigheden skal skriftligt orienteres, før denne anvendelsesmulighed 
benyttes – med angivelse af begrundelsen. 
Det forudsættes, at dette kun vil foregå sjældent, og at den afblændede 
tank er omfattet af de procedurer/instrukser for vedligeholdelse, afprøvning 
mm. der fremgår af vilkår 1. 

 
Vilkår 7 i udkast:  
”Der skal til enhver tid være tilstrækkelig opsamlingskapacitet i tilfælde af 
uheld med ammoniak, herunder til opsamling af brandslukningsvand. Virk-
somheden skal senest den 1. januar 2012 sende en redegørelse for, hvor-
dan dette er overholdt.” 

 
Dong Energy Enstedværket:    
”Dong Energy forventer at kravet om tilstrækkelig opsamlingskapacitet er 
opfyldt via eksisterende opsamlingsbassin (Gylletank), af sikkerhedsrappor-
tens kapitel V fremgår: Kapaciteten af opsamlingsbassinet er 2.500 m3 sva-
rende til maks. sprinkling i ca. 8 timer. 
Såfremt, der efterspørges supplerende dokumentation/redegørelser, ønsker 
vi fristen forlænget til 1. januar 2013, og følge vilkår 10 vedr. ammoniakan-
læggets anvendelse efter 1. januar 2013” 
 
Miljøstyrelsens kommentarer: 
Miljøstyrelsen tager dette til efterretning. Krav om efterfølgende redegørelse 
udgår. Krav om tilstrækkelig opsamlingskapacitet fastholdes ved vilkår.  
 
Vilkår 9 i udkast:  
”Ved permanent ophør med driften af ammoniakanlægget skal ammoniak-
tank og tilhørende rørføringer mm. fjernes. Tilsynsmyndigheden skal senest 
3 måneder efter ophør orienteres om, hvordan anlægget er fjernet.” 
 
Dong Energy Enstedværket:    
DONG Energy ønsker vilkåret omformuleret, så der står:  
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Tilsynsmyndigheden skal senest 3 måneder efter ophør orienteres om, 
hvordan anlægget planlægges fjernet.  
Det skal i den forbindelse præciseres, at DONG Energy forventer, at am-
moniaktanken indgår i den planlagte mølposning af ENV3, dvs. bibeholdes i 
mølposningsperioden (mølposning kan ikke sidestilles med "ophør"). 
 
Miljøstyrelsens kommentarer: 
Vilkåret ændres, så tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter ophør skal 
orienteres om, hvordan og hvornår anlægget fjernes. 
Miljøstyrelsen skal gøre opmærksom på, at godkendelsen bortfalder, hvis 
driften ophører i en sammenhængende periode på 3 år (kontinuitetsbrud). 
 
Vilkår 11 og 12 i udkast:  
Vilkår 11: 
”Frasalg af områder og/eller anlæg må ikke forringe virksomhedens sikker-
hedsforhold/risikobillede.” 
 
Dong Energy Enstedværket:    
Dong Energy savner en definition af ”må ikke forringe virksomhedens sik-
kerhedsforhold/risikobillede”. Ved udmatrikulering rykkes skel nærmere på 
risiko kilden.  
(se endvidere kommentering af vilkår 12) 
 
Vilkår 12:  
”Hvis der sker frasalg af områder og/eller anlæg, skal der senest 1 måned 
efter, at frasalget er effektueret, sendes en fyldestgørende redegørelse for, 
at dette ikke har forringet virksomhedens sikkerhedsforhold/risikobilledet. I 
denne forbindelse skal medsendes de nødvendige supplerende beregnin-
ger.” 
 
Dong Energy Enstedværket:    
Fælles for vilkår 11 og 12: 
I forbindelse med frasalg af områder og/eller anlæg forventer vi, at DONG 
Energy – uanset vilkår 11 og 12 – uændret kan operere indenfor rammerne 
af den godkendte sikkerhedsrapport (allerede accepterede risikoanaly-
ser/barrierer). 
 
Miljøstyrelsens kommentarer: 
Miljøstyrelsen er bekendt med, at ud over frasagt af olieterminal, har 
DONG/Enstedværket også planer om at udleje eksisterende bygninger i 
forbindelse med etablering af en indendørs gokart-bane. Dette er ændrin-
ger, der sker efter ønske fra DONG/Enstedværket - og ikke som følge af en 
ændret kommunal planlægning. Det er derfor Miljøstyrelsens vurdering, at 
konsekvensen af sådanne ændringer skal belyses af virksomheden.  
 
Det skal her gøres opmærksom på, at det primært er betydningen for be-
regningen af den samfundsmæssige risiko, der er relevant. 
 
Vilkåret fastholdes derfor. Dog ændres fristen fra 1 måned til 3 måneder. 
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4.  FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
 
Afgørelsen meddeles med hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven. Afgørelsen 
omhandler de forhold, der er omfattet af risikobekendtgørelsen. Dvs. at kun 
større uheld er omfattet. 
 
Næste regelmæssige revurdering 
Afgørelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler i 
godkendelsesbekendtgørelsen om, at miljøgodkendelser skal revurderes 
regelmæssigt og mindst hver 10 år. Idet der er tale om en risikovirksomhed, 
hvor der mindst hvert 5. år skal sendes en opdateret sikkerhedsrapport, vil 
behovet for ændrede vilkår blive vurderet efter modtagelse af næste opda-
terede udgave af sikkerhedsrapporten. Revurdering vil således ske senest i 
2021. 
 
Risikobekendtgørelsen  
Virksomheden er omfattet af § 5 i risikobekendtgørelsen. Der er foretaget 
en særskilt vurdering af risikoforholdene og de foranstaltninger, virksomhe-
den etablerer for at forebygge større uheld og imødegå følgerne deraf.  
 
VVM-bekendtgørelsen  
Såvel selve kraftværket som ammoniaklageret (pga. kolonne 3 virksomhed) 
er opført på bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen. Miljøstyrelsen vurderer, at re-
vurderingen ikke betyder, at der skal gennemføres en VVM, idet der er tale 
om en eksisterende tank. Dette er desuden begrundet i, at oplagsmægden 
reduceres, både den teoretiske og den faktiske. Og der stilles ikke lempeli-
gere vilkår i forhold til den tidligere godkendelse af ammoniakoplaget. 
 
Habitatdirektivet  
På baggrund af de oplysninger, der fremgår af sikkerhedsrapporten version 
7 er det Miljøstyrelsens vurdering, at risikoen for påvirkning af Habitatsom-
råder eller Bilag IV arter som følge af et større uheld på ammoniakanlægget 
er på et så lavt niveau, at denne kan accepteres. 

4.2 Øvrige afgørelser 
Ud over denne afgørelse gælder følgende godkendelser fortsat: 
 

 Sønderjyllands amts revurderingsafgørelse af 22. juni 2000 (Miljø-
styrelsens afgørelse af 21. april 2006/Miljøklagenævnets afgørelse 
af 8. januar 2008). 

 
 Miljøgodkendelse af 18. november 2002 til etablering og drift af ben-

zintankanlæg.  
 

 Miljøgodkendelse af 1. juni 2005 til anvendelse af sulfatholdigt spil-
devand fra affaldsforbrændingsanlæg.  
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4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden for de forhold, der re-
guleres af miljøbeskyttelsesloven. 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne afgørelse vil blive annonceret i Aabenraa Ugeavis og kan ses på 
www.mst.dk/annoncering. 
 
Afgørelsen 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 

 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 embedslægeinstitutionen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de 

har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslo-
vens §§ 99 og 100 

 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur 
og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har øn-
sket underretning om afgørelsen 

 
Afgørelsen kan påklages.  
 
Klagevejledning  
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberet-
tigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er 
bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage 
skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Odense, C.F. Tietgens Boule-
vard 40, 5220 Odense SØ eller ode@mst.dk. Klagen skal være modtaget 
senest den 2. november 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Odense vide-
resender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres 
klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegeby-
ret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, 
herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne op-
krævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager 
ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behand-
lingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den an-
viste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra 
behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljø-
klagenævnets hjemmeside.  
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
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2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klagebe-

rettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenæv-
nets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog 
ikke. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
En klage over afgørelsen har opsættende virkning for nye og revidere-
de/ændrede vilkår, med mindre Miljøklagenævnet bestemmer andet.  
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder fra offentliggørelsen. 
 

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
 
DONG Energy, Enstedværket, Flensborgvej 185, 6200 Aabenraa 
Aabenraa Kommune 
Aabenraa Kommune Brand og Redning 
Arbejdstilsynet 
Syd- og Sønderjyllands Politi 
Embedslægeinstitutionen Syddanmark 
Danmarks Naturfredningsforening 
Greenpeace 
Leif Ipsen og Gyda Nielsen, Flensborgvej 190, 6200 Aabenraa 
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VI.  Ikke-teknisk resumé af sikkerhedsrapporten 

Enstedværkets ammoniaktank med et indhold på op til 400 m3 svarende til 244 tons, dog teknisk begrænset 

tilk maksimalt at kunne indeholde 85 tons, med tilhørende anlæg udgør en potentiel miljørisiko. For at 
imødegå den risiko er der truffet en række foranstaltninger, som er beskrevet i denne sikkerhedsrapport. 
 

For at undgå udslip til miljøet har man på Enstedværket forskellige tiltag til at forhindre dette. Enstedværket 
overvåger anlægget automatisk med måleudstyr, som giver alarmer til det døgnbemandede kontrolrum, som 
kan foretage de nødvendige tiltag. Anlægget overvåges også med video fra værkets kontrolrum.  

 
Anlægget vedligeholdes efter nærmere fastsatte planer for at undgå, at slitage og brud fører til udslip af 
ammoniak.  

 
Skulle uheldet alligevel være ude, er der gjort forskellige tiltag for at inddæmme og kontrollere udslip. Der er 
flere barrierer, som skal brydes, før et udslip fra en tank slipper ud til omgivelserne. Disse består blandt 

andet af et opsamlingsbassin, der tilbageholder flydende ammoniak. Eventuelle gasformige udslip minimeres 
ved et sprinkleranlæg.  
 

For medarbejdere som arbejder på anlægget vil risikoen naturligvis være større end for medarbejdere 
længere væk. 
 

For at forbedre muligheden for selvevakuering er der opstillet en vindpose, der viser vindens retning ved 
ammoniaklagret. Ved placering af vindfanen er der taget hensyn til vindforhold omkring de høje bygninger på 
Enstedværket. 

Vurdering af risikoen for medarbejdere baseres på princippet, at anlægget skal være ”fuldt forsvarligt”. Dette 
fortolkes ved at anlægget skal opfylde alle gældende krav. I det aktuelle anlæg er der tilstræbt at opnå en 
sikkerhedsgrad, som er højere end gældende krav, som det er beskrevet andetsteds i denne rapport. 

 
Det værst tænkelige uheld med flydende ammoniak er tankbrud der vil medføre, at hele tankens indhold 
udledes momentant. Tankbrud kan skyldes sprængning pga. overtryk, som kan opstå pga. opvarmning ved 

brand omkring tanken eller ved overfyldning. Tankbrud kan forekomme som et resultat af tæring. Dette er 
dog ikke sandsynligt på nyere tryktanke, som er konstrueret efter nyere regler og standarder, hvilket er 
tilfældet med Enstedværkets lagertank. Tankbrud kan tillige være forårsaget af mekanisk påvirkning udefra 

(objekter tabt fra kran m.m.: sikkerheden omkring anvendte kraner og andet entraprenørudstyr, som ville kunne have 

indvirkning på ammoniakoplaget bliver risikovurderet på Enstedværket inden opstart af de projekter hvor de indgår, for at 

minimere risiko og sikre den aktuelle situation bedst muligt). 

 
Sikkerhedsventilerne på tanken sikrer, at der ikke forekommer kritiske trykstigninger i tanken, hvis denne 
overfyldes. Niveaumålere på tanken sikrer, at kompressoren stoppes, hvis tankens fyldningsgrad når 35 % 

under påfyldning. Trykmålere på tanken sikrer, at kompressoren stoppes ved for højt tryk i tanken. Sprinklere 
over ventilarrangementet i toppen af tanken sikrer, at tankens overflade kan nedkøles med vand.  
 

Beregningen af den samfundsmæssige risiko viser, at anlægget generelt ligger i det acceptable område efter 
at have reduceret den tekniske begrænsning på tanken til 35 % (85 tons). 
 



Det er beregnet, at den stedbundne individuelle risiko er mindre end 10-6 uden for Enstedværket, og at 
risikoen er størst lige omkring tankanlægget. 
Ud fra en helhedsbetragtning er risikoen på Enstedværket håndteret.  
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Bilag C-1 
Maksimal konsekvensafstand 225 tons 

AEGL - 3 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bilag C-1 

Maksimal konsekvensafstand 85 tons 
AEGL - 3 
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Resultat af beregning af stedbunden individuel risiko/sikkerhedszone (10-6) 
– orange cirkel 

 

 

 
Figur Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet.-1 Den stedbundne individuelle risiko, dvs. 

risikoen for at dø på grund af et ammoniakudslip på et givent sted for en person, som befinder sig 
uafbrudt og ubeskyttet på dette sted). 
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Uacceptabelt

ALARP 

Acceptabelt

Samfundsrisikoen pga. ammoniakudslip. 

 

Uacceptabelt 

ALARP

Acceptabelt 

Samfundsrisikoen pga. ammoniakudslip, inkl. 1.000 personer på kanten af isokurven for en individuel 
stedbunden risiko på 10-9, 10.000 personer på kanten af 10-10 samt 100.000 personer på kanten af 10-

11, alle med en eksponering på 2%. Den blå kurve angiver den oprindeligt beregnede 

samfundsmæssige risiko og den orange den beregnede samfundsmæssige risiko inkl. disse ekstra 
personer. 
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Bilag F: Liste over sagens akter 
 
Enstedværkets sikkerhedsrapport version 7 af maj 2011 
 
Udkast til afgørelse af august 2011 
 
Bemærkninger fra beboer af 18. september 2011 
 
Bemærkninger fra DONG Energy A/S af 20. september 2011 



 



 
 
 
 

 

Miljøministeriet 
Miljøstyrelsen Odense 
C.F. Tietgens Boulevard 40 
5220 Odense SØ 
 
Telefon 72 54 40 00 
ode@mst.dk 
www.MST.dk 
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